Referat fra Tune Kabelnet ordinær generalforsamling 26. april 2016
Referent Tage Lauritsen
Formanden Bernt Freiberg bød velkommen.
1. Valg af dirigent. Frede Kruse Christiansen valgt og konstaterede den lovlig.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Bernt F. aflagde. Henviste til formålsparagraffen. Spm. om Facebook: Det kan vi ikke gøre meget
ved. TKN bruger ikke FB. Vi kan ikke registrere hvad der sker på FB, man skal bruge telefonen eller
sende en mail. Hvis man er utilfreds, men ikke henvender sig til TKN, så forlad foreningen.
TKN samarbejder med de andre frie foreninger centreret omkring A2012 i ledelse, teknik og indkøb.
Vore midler skal blive i Tune.
TKN er fuldt ud herrer over vore ressourcer, herunder frekvenserne. Kun lovgivningen sætter
begrænsninger. Vi kan matche de store selskaber, netop fordi vi er herrer over tingene selv. Vi
indkøber sammen med andre frie foreninger, for 70-75 mio kr/årligt. Vi skal undgå, at de store
overtager de frie foreninger og hindrer deres samarbejde, som hvis det lykkes, får priserne til at
galoppere i disse. Kvaliteten er i top på både DVB-C flow og på web-tv. (Dette demonstreret af
billede). Udbyderne vil ikke levere web-tv alene, men kræver at det er til stede i flow på forhånd.
TV2 begrænser web-tv voldsomt, formentlig fordi de hellere vil sælge tv2Play. Delvis analog lukning
9. februar i år, som udfases i løbet af maks. 2 år som skal give plads til de nye tjenester. Slagsmålet
om priserne mellem CD og Discovery: 2 ugers sort skærm for 2,6 mio seere. Discovery hæver derfor
priserne. Omtalte prisstigningerne fra Discovery og TV2.
Anlægget opgraderes efter behov, som bl.a. indikeres af admin- og overvågningssystemet.
Internetkapaciteten skal være i orden. Vi skal selv disponere over frekvenserne, og hvis vi ikke
kunne det, ville vi ikke kunne drive og udvikle internettet selv. Priserne gennemgået, hvor vi ser
YouSees, Stofas og Boxers billigste eksempler, mange steder er det meget dyrere, og alligevel er
som helhed Tune langt billigst. Eksempel på besparelse ved samarbejde. Omtalte uheld i årets løb.
Internet-kapaciteten hævet væsentligt i årets løb. Vi opfylder 2020 målet allerede nu.
Tak til bestyrelsen og alle de giver en hånd med.
Spørgsmål og bemærkninger:
Diskussionen drejede sig om principper for fritvalg af ekstra kanaler, hvor medlemmer
sammenlignede med kommercielle operatørers løsninger. Vi berørte fremtiden med UHD-TV. Der
stilledes spørgsmål om hvornår/hvordan vi kan komme ind i Tune Nordøst, hvor folk lige nu er
henvist til at købe kapacitet hos TDC. Vi arbejder på en løsning med Internet og web-tv. Endelig
berørte vi hvordan man griber debatten an på de sociale media, og om vor fremtidige
internetkapacitet udbygning.
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3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskabet gennemgået.
Énstemmigt godkendt med applaus.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
ingen
5. Fastlæggelse af budget, kontingent og takstblad. Herunder valg af programmer som følge af
eventuel afstemning.
Budget forelagt: Ingen spørgsmål til budget
Takstblad:
Foreslået Takstblad for Tune Kabelnet for 2016
PRISER OG GEBYR 2016 (i kroner, inkl. moms)

2016

1

Kontingent fuld pakke

5100 + 250 (Teknisk kontingent)

5.350

2

Kontingent Sportspakke 2016

4380 + 250 (Teknisk kontingent)

4.630

3

Kontingent Familepakke 2016

3600 + 250 (Teknisk kontingent)

3.850

4

Kontingent mellempakke 2016

2700 + 250 (Teknisk kontingent)

2.950

5

Kontingent grundpakke 2016

600 + 250 (Teknisk kontingent)

6

Teknisk kontingent, uden signallevering

250

7

Rykkergebyr (ikke momsbelagt)

100

8

Service-/Adm.-/Ejerskifte-/Internet-Flytte eller lukke-gebyr (ikke momsbelagt)

250

9

Pakkeskiftgebyr, pr. skift

500

10

Fra-/Tilkobling - DAGSPRIS

650

11

Tilslutningsafgift til Tune Kabelnet, dog ikke landsbyen gl. bydel *) (inkl. router)

12

Etablering af Internet på eksisterende TV-tilslutning, ekskl. router
— der betales direkte til installatør

13

Ej tilmeldt kortbetaling / Nets (tidl. PBS) – opkræves bagud

14

Internetafgift pr. måned

125

15

Tilslutning til Internet, inkl. DOCSIS 3.0 router, ekskl. installation

300

16

Router Dagspris

895

17

Stikledning fra stander til hus, samt montering af én stikdåse inde i huset, inkl. op til 30
mtr kabel, ekskl. gravearbejde. Pr. 1-4-2016: - CA. DAGSPRIS

18

Web-TV for ikke-internet abonnenter

850

2.000
750
25

1.695
100

Takstblad godkendt med applaus
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er Bernt Freiberg, Tage Lauritsen og Flemming Grønager. Genvalgt for 2 år.
7. Formandsvalg: Bernt Freiberg valgt som formand.
8. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. På valg er Kenneth Runge Rossen og Mark Andersen.
Valgt for 1 år i denne orden med applaus.
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9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Peder Pedersen genvalgt. Rev. suppleant: Inger
Jensen genvalgt.
10. Eventuelt. Spm. om regnskabets offentlighed. Klage over manglende detaljeringsgrad på EPG.
Anmodning om at priser pr md og pr år er sammenlignelige.
Formanden takkede forsamlingen. Afsluttet 20.33
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